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SAWA Pine Lodge Bestuur Saamtrek: 7-9 September 2012 
 

Naweek nuus... 
Dit is nou al tradisie dat die bestuur so een keer ‘n jaar  ook gaan kamp om 
so bietjie saam te kuier en mekaar beter te leer ken.  Vrydag word ons dus 
hartlik welkom geheet by Pine Lodge en Alida sorg dat ons wel tuis voel met 
‘n geskenkie per gesin.  Die kinders kry ook elkeen hulle pakkie.  Die aand 
hou Johan Steynberg vir ons die boekevat.  Daarna kuier almal maar so 
rustig om die vuurtjies. 
 
Saterdag is daar geen haas nie en almal raak stadig wakker.   
Sommiges gaan dorp toe en ander gaan kyk hoe die arme springbokke 
verloor. 
 
Sommiges is so hartseer dat hulle sommer hulself in die sand wil gaan 
begrawe.  Eddie het mos gery waar daar net sand is en toe moet Johan 
Fourie hulle kom uittrek! 
 
Die middag vergader die bestuur en ‘n heerlike atmosfeer heers.   
Die aand brand die vure hoog.  Jakkie hou die Boekevat en daarna word die 
heerlike slaaie en poedings uitgepak.   
Almal kuier heerlik saam. 
 
Sondag  begin ‘n pragtige dag, maar dis nie lank of die wind neem oor. 
Daar word maar vroeg opgepak en toe huiswaarts gekeer. 
 
Weereens ‘n wonderlike naweek.  Baie dankie aan elkeen. 
 
Jakkie 
 



Historiese refleksie...  

 
 
Binne die grense van die Kaap Recife-natuurreservaat, op die suidelike grens 
van Port Elizabeth,  is 'n aktiewe vuurtoring wat skepe waarsku sedert 1851. Die 
zebra-strepe Kaap Recife-vuurtoring waarsku verbygaande skepe van die gevare 
van die ewe romantiese “Thunderbolt Reef” wat baie van hul slagoffers geëis het 
oor geslagte van die Suider-Afrikaanse seevarendes. 
 
Die Kaap Recife-vuurtoring is in 1851 gebou en het oor die dekades sy doel 
gedien. 
 
Die Kaap Recife-vuurtoring dra self sommige tragiese herinneringe.  Iewers in 
die middel-1900's het 'n geveg uitgebreek tussen 3 lig-wagte op 'n steierwerk en 
2 het na hul dood geval. 
 
HET JY GEWEET? 
Vroeë vuurtoring lanterns is hoofsaaklik aangevuur deur 'n skaap-stert vet en 
paraffien voordat dit nou elektries is. 
 
 

Kontak besonderhede… 

 
 

Hulle 4-ster karavaan staanplekke is geleë in ‘n rustige omgewing en almal het 
elektriese punte. Die ablusie en opwas areas, sowel as die ten volle toegeruste 
wassery sal verseker dat jou verblyf by hulle 'n aangename een is. 
 
Vir die meer aktiewe mense het hulle 'n verskeidenheid van aktiwiteite op die 
terrein. Volleyball, tennis, basketball en selfs ‘n enorme speelpark vir die kinders.  
As gevolg van die unieke ligging langs die strand en aangrensend aan die 
pragtige Kaap Recife Natuurreservaat, is hulle park 'n gunsteling onder baie van 
hulle kampeerders. 
 
Adres:  Marine Drive Port Elizabeth, Suid Afrika 
Tel:  +27 41 583 4004 
E-pos:  enquiries@pinelodge.co.za 
G.P.S koordinate:  Suid:  25º 41.308’     Oos:  34º 00.588’  
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Soek jy vir ‘n perfekte partytjie plek vir jou volgende kinderpartytjie? Bespreek 
gerus die “Pirates Cove” speel park.  Hulle het verskillende partytjie pakette om 
almal se begroting en wenslysies te pas.   
Skakel gerus  Pine Lodge  + 27 41 583 4004 of stuur ‘n e-pos na  
enquiries@pinelodge.co.za. 
 
 

Fotos van die naweek… 
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